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                                                       С А О П Ш Т Е Њ Е  

 

             Дана 14. децембра 2015. године је одржана 71. седница Социјално-економског 

савета Града Новог Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме:  

 

1. Информација о реализацији закључака са 70. седнице Савета 

2. Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – 

Реализација Закључка са 62. седнице Савета која је одржана 27. 

новембра 2014.године, а у вези са Захтевом Синдиката за достављање 

финансијских извештаја  од Стамбене агенције Града Новог Сада, 

података о до сада изграђеним становима, као и укључивању 

представника Синдиката у рад Управног одбора Стамбене агенције 

3. Разматрање Програмских активности и Програмског буџета Савета за 

2016. годину 

4. Именовање Комисије за попис опреме, ситног инвентара и новчаних 

средстава 

5. Радне групе Социјално – економског савета Града Новог Сада 

6. Текућа питања 
 

 

1.Тачка дневног реда 

   Информација о реализацији закључака са 70. седнице Савета 

 

 Владимир Гвозденовић је обавестио присутне да су сви закључци са 70. седнице 

Савета реализовани и достављени предлагачима тема.  

У складу са Закључком везаним за Утврђивање максималног броја запослених у 

јавном сектору на неодређено време у систему локалне самоуправе за Град Нови Сад, 

Милан Ђурић, као председник Радне групе за припрему акта, којим се утврђује 

максималан број запослених за сваки организациони облик у систему Града Новог Сада, је 

преузео обавезу да благовремено обавештава Социјално-економски савет о свим значајним 

питањима везаним за примену овог Закона, а нарочито у погледу критеријума и броја 

запослених који ће бити вишак. 

 

Милан Ђурић је обавестио присутне да је Влада Републике Србије донела Одлуку о 

максималном броју запослених за Град Нови Сад. Према прелиминарним подацима није  

планиран велики број запослених на неодређено време који ће се решавати кроз различите 

програме, а уз то је и доста запослених који испуњавају оба услова за одлазак у пензију. 

Одлука је ступила на снагу, сваки организациони облик је послао свој број запослених и 

радно ангажованих лица. Мора се нагласити да је ово тек први круг и да ће се много веће 

последице примене овог Закона осетити у другом и трећем кругу. 



 

Након тога је отворена дискусија у којој су учествовали сви присутни. 

 

Лазар Шкорић је истакао да је неопходна примена принципа добровољности према 

којем би се запослени добровољно пријављивали за престанак радног односа. 

Зоран Радосављевић је указао да се принцип добровољности није добро показао у 

пракси, јер колико год је он добар за појединца, није добар за установу јер долази до 

негативне селекције, одлазе они за чијим радом постоји потреба, а остаје непотребан 

кадар. Принцип добровољности је могућ само уз унапред припремљене листе којима би се 

унапред утврђивало који запослени се могу пријавити. 

Станко Крстин је истакао да је са аспекта послодаваца битно да се створи повољан 

пословни амбијент, јер се већ сада мора размишљати где ће се са свим запосленима који 

остану без посла, како отварати нова радна места, неопходно је стварати амбијент да се 

нова радна места отварају у реалном сектору и то мора бити задатак свих социјалних  

партнера. 

Славко Новаковић је указао да у реалном сектору недостаје радна снага, али да се 

мора прво утврдити која ће бити структура тих запослених што остану без посла. 

Доласком страних компанија недостајаће запослени у реалном сектору, међутим док се 

исти не развије, запослени који су стручни у свом послоу немају интересовање да напусте 

јавни сектор.  

Владимир Гвозденовић је истакао из угла синдиката да је неопходно да се поправе 

услови рада у реалном сектору и да се обезбеди сваком раднику право на достојан рад. 

Овај Закон ће погодити све катогерије грађана, велики је проблем што радници који остану 

без посла неће имати где да се запосле. 

 

У погледу Закључка везаног за Предлог Савеза самосталних синдиката Града Новог 

Сада и општина за измену и допуну Решења о образовању Савета за запошљавање Града 

Новог Сада, Милан Ђурић је обавестио присутне да је разговарао са Градоначелником 

Града Новог Сада и да му је речено да ће Синдикат имати свог представника у Савету за 

запошљавање. 

 

2. Tачка дневног реда 

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина – Реализација 

Закључка са 62. седнице Савета која је одржана 27. новембра 2014.године, а 

у вези са Захтевом Синдиката за достављање финансијских извештаја  од 

Стамбене агенције Града Новог Сада, података о до сада изграђеним 

становима, као и укључивању представника Синдиката у рад Управног 

одбора Стамбене агенције 

 

Председавајући Савета је изнео да су за разматрање ове теме, присутни уводничари 

Ратко Роган, директор Стамбене агенције града Новог Сада и  Јагош Јоксовић, помоћник 

директора за економско-финансијске послове. Након тога укратко је упознао присутне да 

овај проблем датира од 2010. године, да је једном одржан састанак са Ратком Роганом, 

директором Стамбене агенције и Александром Башићем, чланом Градског већа за 

урбанизам и стамбене послове, на којем је истакнут став Синдиката да представници 

Синдиката требају да буду равномерно заступљени у Управном одбору Стамбене агенције 

и да та равномерна заступљеност не представља само једног члана, с обзиром да је Савез 



самосталних синдиката једини репрезентативан синдикат на територији Града Новог Сада. 

Такође, Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина, поред тога што је 

једини репрезентативни синдикат, представља и друге категорије – удружења која су 

његови чланови, као што су секције жена, младих, пензионера, сарадња са невладиним 

организацијама, због чега синдикат није могао да пристане само на једно место у 

Управном одбору. Након већег броја безуспешних обраћања Стамбеној агенцији, 

надлежним органима градске власти и републичким органима, а с обзиром да до сада није 

стигао ни један конкретан одговор, као и да се од 2010. године није изградио ни један стан, 

док када је Синдикат био у Управном одбору градило се од 80 до 100 станова годишње, 

Синдикат је предложио гашење Стамбене агенције Града Новог Сада. 

 

Ратко Роган, директор Стамбене агенције Града Новог Сада, упознао је присутне да 

је одмах по ступању на дужност 2012. године организовао састанак са тадашњим 

председником Синдиката Драгом Ђокићем да утврди зашто то једно место у Управном 

одбору Стамбене агенције није попуњено, који га је том приликом обавестио да је у 

претходном Управном одбору од 12 чланова, 7 чланова било из Синдиката и није хтео да 

пристане на једно, већ на три места у Управном одбору. Како директор Стамбене агенције 

нема овлашћење да повећава број чланова Управног одбора, већ је за то надлежна 

Скупштина Града, Ратко Роган је позвао представнике Синдиката да се обрате уколико 

буду хтели то једно место у Управном одбору. У погледу рада Стамбене агенције и 

изградње станова, обавестио је присутне да Стамбена агенција нема средстава као некада и 

да су доста ограничени у том погледу, с обзиром да Стамбеној агенцији припадају само 

средства од продаје станова после 1993. године, од којих се сада граде станови у Кисачкој 

улици. Град је власник свих станова, а не Стамбена агенција и тренутно постоје три стана 

која се издају у непрофитни закуп. 

 

Лазар Шкорић поставио је питање где су наслеђена средства од Фонда за стамбену 

изградњу којих је било око 58 милиона динара у моменту преласка Фонда у Стамбену 

агенцију у 2011.години, као и колико је средства пристигло на рачун Стамбене агенције од 

раније продатих станова који се и данас отплаћују. Социјално економски савет је више 

пута тражио финансијске извештаје од Стамбене агенције и до сада није стигао конкретан 

одговор. 

Ратко Роган је обавестио присутне да није сматрао потребним да одговара на 

дописе Социјално - економског савета јер се Савет није позивао на Закон о информацијама 

од јавног значаја, а што се тиче финансијских извештаја Стамбене агенције, они се усвајају 

на Скупштини Града, те је у питању јавни документ. 

Зоран Радосављевић је указао да је до сукоба између Синдиката и Стамбене 

агенције дошло пре свега због непоштовања закона који експлицитно прописују 

равномерну заступљеност представника Синдиката у Стамбеној агенцији. Одржано је 

више састанка са претходним директором Стамбене агенције и претходним представником 

Синдиката, на којима је чак било обећано да ће се на Скупштини изменити Одлука о 

организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог 

Сада и да ће Синдикат имати више представника у Управном одбору, међутим она до 

данас није измењена. Такође је указао да је неопходно да се измени досадашња политика 

Града у погледу социјалног становања и да би требало да се угледамо на друге развијеније 

градове код којих је сам град власник станова које рентира и остварује солидне приходе од 

тога. Станове је потребно градити и издавати и од тих средстава пунити буџет. Такође 



истакао је да, ако Социјално економски савет тражи неки одговор, веома је неозбиљно да 

се одговор не достави него да се само обавести да су подаци усвојени на Скупштини. 

Ратко Роган је обавестио  присутне да су градови Беч и Линц највећи станодавци, 

међутим да је то систем који се код њих гради већ сто година. Стамбена агенција Новог 

Сада тренутно располаже са свега три стана за издавање, те је неопходно да се у 

будућности повећа број станова намењен издавању, јер то је оно што јача положај 

Стамбене агенције, за шта ће се он, као директор Стамбене агенције, у будућности 

залагати. 

Владимир Гвозденовић је истакао  да Синдикат тражи само своје законско право на 

равномерну заступљеност у Управном одбору Стамбене агенције, али не да буде и већина. 

Синдикат који представља 30.000 својих чланова, не може да има само једног 

представника. У интересу свих је  да се у Новом Саду изгради што више станова и да се 

проблеми који постоје решавају на нивоу Града. Међутим уколико се не реше, синдикат ће 

наставити своју борбу како пред домаћим, тако и пред међународним органима и 

организацијама. Синдикат би се сложио да има своја два представника у Стамбеној 

агенцији.  

Предложено је потом да се подржи иницијатива Синдиката те да се закључак Света 

достави Скупштини Града са захтевом за промену Одлуке, што су подржали сви присутни, 

као и Ратко Роган, директор Стамбене агенције. 

 

 Након дискусије у којој су учествовали сви присутни једногласно је усвојен следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Социјално-економски савет Града Новог Сада подржава иницијативу Савеза 

самосталних синдиката Града Новог Сада и општина да се укључи у рад Управног одбора 

Стамбене агенције Града Новог Сада у складу са Законом о јавним агенцијама, који у 

члану 18. утврђује да представници корисника имају сразмерну заступљеност у Управном 

одбору и Закона о социјалном становању који прописује обавезно укључивање заступника 

репрезентативног синдиката у Управни одбор на локалном нивоу. 

Социјално – економски савет Града Новог Сада предлаже Скупштини Града Новог 

Сада, односно за то надлежним органима, да у складу са напред наведеним законима, 

изврши Измену и допуну Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену 

изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада ( ''Службени лист Општине Нови 

Сад'' бр.5/90 и 7/91 и ''Службени лист Града Новог Сада'' бр.11/93, 14/95, 16/97, 10/99 и 

15/03) на начин да се у члану 12. став 2. утврди да Савез самосталних синдиката 

Града Новог Сада именује два члана Управног одбора. 

 

3. Тачка дневног реда 

Разматрање Програмских активности и Програмског буџета Савета за 

2016. Годину 

 

Председавајући Савета је упознао присутне да се сваке године усвајају Програмске 

активности и Финансијски план за наредну годину. Како је на прошлој седници Савета већ 

усвојен Финансијских план, ово је само његов саставни део у виду Програмских 

активности који га прате. 



 Славко Новаковић је истакао да су Програмске активности жива материја, која увек 

прати  актуелна дешавања, те се тако треба и сачинити. Социјални партнери морају бити 

поносни што имају једно овако квалитетно тело у свом граду. 

 Гордана Радовић је предложила да се 10 година рада Социјално економског савета 

обележи пријемом код Градоначелника, што су подржали и поздравили сви присутни, 

након чега је усвојен следећи 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

Усвајају се Програмске активности и Програмски буџета Савета за 2016. годину. 

 

4. Тачка дневног реда 

Именовање Комисије за попис опреме, ситног инвентара и новчаних   

средстава 

 

               Председавајући  је предложио да се за чланове Комисије за попис опреме, ситног 

инвентара обавеза и новчаних средстава, именује по један представник социјалних 

партнера. Како су се са тиме сложили сви присутни, усвојен је следећи 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

 Социјално-економски савет Града Новог Сада именује у Комисију за попис опреме, 

ситног инвентара обавеза и новчаних средстава следеће представнике социајалних 

партнера: Гордана Радовић, Јова Радић и Лазар Шкорић. 

 5. Тачка дневног реда 

        Радне групе Социјално – економског савета Града Новог Сада 

 Председавајући је обавестио присутне да су Радне групе Социјално економског 

савета  именоване 2009. године, као и да је након разматрања овог питања на кординацији 

закључено да се у случају потребе именују нове Радне групе, а са чиме су се сложили сви 

присутни. 

6.Тачка дневног реда 

   Текућа питања 
 

Лазар Шкорић обавестио је присутне да ће Републички геодетски завод дана 

15.12.2015. године ступити у генерални штрајк из разлога што је око 700 радника у 

Републичком геодетском заводу запослено преко 10 година на одређено време, а новим 

Законом о максималном броју запослених овај број се драстично смањује, чиме су они 

доведени у неравноправан положај. 

 


